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1االختبار   

أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول

)بورسعيد – طولون – دمياط(

1 أبحرت الحملة الفرنسية من ميناء ......................... 

2 إحدى المحافظات الحضرية في مصر محافظة ..........................

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

 )              ( 1 انتهت معركة شبراخيت بانتصار الفرنسيين على المماليك.  

)              ( 2 تعرض القائد مينو للقتل على يد الشاب السوري سليمان الحلبي. 

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث          

1 إحدى العادات السلبية لسكان البيئة الزراعية .......................... 

)التعاون بين السكان – احترام الكبير– التمسك باألرض الزراعية – كثرة اإلنجاب(   

2 اندلعت ثورة القاهرة الثانية من حي .......................... 

)بوالق – األزهر – عابدين – إمبابة(  

3 أحد أهم محاصيل الحبوب الزراعية في مصر ..........................  

)البنجر – القمح – الكتان – البرسيم(   

أمامك خريطة صماء لمصر اكتب مدلول األرقام اآلتية: السؤال الرابع

1 منطقة بها أكبر عدد من سكان البيئة الزراعية وهي    

2 البحر  

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- ما النتائج المترتبة على: ثورة القاهرة األولى في أكتوبر 1798م؟
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2االختبار   

أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول

)كليبر – مينو – الموارد الطبيعية(

1 تم جالء الحملة الفرنسية عن مصر في عهد الجنرال .........................
2 تتنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية بسبب تنوع .........................

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

)              ( 1 كان تهديد مصالح إنجلترا في الشرق أحد األهداف المعلنة للحملة الفرنسية.  

 )              ( 2 استخدام األطفال في أعمال الزراعة من العادات السلبية لسكان البيئة الزراعية.   

)              ( 3 كان مركز ثورة القاهرة األولى األزهر الشريف.  

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث

1 تشمل نظم الري الحديثة الري بـ ......................... 

)الغمر ـ الفيضان ـ التنقيط ـ السواقي(   

2 استيالء دولة على بلد آخر قهرًا يسمى .........................  

)ثورة ـ جالء ـ حملة ـ احتالل(   

أمامك خريطة صماء لمصر اكتب مدلول األرقام اآلتية: السؤال الرابع

بالمقارنة  الزراعية  األرض  بها لضيق  السكان  عدد  يقل  1 منطقة 
بالدلتا .........................

2 اختر: يشير رقم )2( إلى بحيرة .........................  

) قارون ـ ناصر ـ البردويل ـ المنزلة(

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- قارن بين النتائج العلمية والنتائج الحربية للحملة الفرنسية على مصر. 
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3 االختبار   

أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول 

)الهند – كليرب – البطالة – نابليون( 

1  أرادت فرنسا قطع طريق االتصال بين إنجلترا ومستعمراتها في ......................... 

2 يهاجر عدد كبير من سكان البيئة الزراعية بسبب انتشار ......................... 
3 تولى الجنرال مينو قيادة الحملة الفرنسية بعد مقتل .........................

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

)              ( 1 خسر نابليون بونابرت أعداًدا كبيرة من جنوده أثناء حملته على الشام.  

 )              ( 2 يعيش معظم سكان مصر في المناطق الحضرية.   

  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث

1 إحدى النتائج العلمية للحملة الفرنسية على مصر ......................... 

)أظهرت للمرصيني عزلتهم – اكتشاف حجر رشيد – قطعت طريق التجارة – إضعاف قوة املماليك(  

2 أحد أهم محاصيل المنسوجات في مصر ......................... 

)الذرة  – األرز  – البنجر – القطن(   

أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول األرقام اآلتية: السؤال الرابع

1 ميناء .........................

2 إحدى مناطق التركز السكاني هي .........................  

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- بم تفرس: تشجع الدولة إنشاء املزارع السمكية؟
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٤ االختبار   

أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول 

)اإلسكندرية – أسيوط – الفيوم( 

1  تعد عني السيلني وبحرية قارون من املعالم السياحية بمحافظة ......................... 

2 كان السيد محمد كريم حاكًما لمدينة ......................... 

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

)              ( 1 استولت الحملة الفرنسية على جزيرة مالطة ثم كريت.  

 )              ( 2 تشجع الدولة المزارعين على استخدام األسمدة الكيميائية.   

 )              ( 3 حققت الحملة الفرنسية على مصر أهدافها الحربية.   

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث

1 جاءت الحملة الفرنسية على مصر بحجة ......................... 

)تأديب املماليك – محاربة اإلنجليز – حماية األملان  – مساعدة اليونانيني(  

2 إحدى المشكالت االقتصادية لسكان البيئة الزراعية ......................... 

)الزواج املبكر  – البطالة  – انتشار األمراض – األمية(   

أمامك خريطة صماء لمصر، الحظها, ثم أجب: السؤال الرابع

1 مدينة شهدت قيام ثورتين ضد الحملة الفرنسية    

2 اختر: أحد المعالم السياحية التي تشتهر بها المنطقة رقم )2( هي      

)آثار تعكس التراث النوبي – السواقي – آثار حضارة تل بسطة – الجبال(

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- ما العالقة بين السد العالي وسكان النوبة؟
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أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول 

)قناطر إسنا – السد العالي  – إمبابة( 

1  دخل الفرنسيون القاهرة بعد معركة ......................... 

2 تم تهجير سكان النوبة بعد بناء ......................... 

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

)              ( 1 ادعت فرنسا أنها ستنشئ حكومة وطنية يكون الحكم فيها للمصريين.  

 )              ( 2 نجح نابليون أثناء حملته على بالد الشام في فتح عكا.   

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث

1 إحدى الخصائص االجتماعية السلبية في البيئة الزراعية ......................... 

)انتشار األمية –التمسك باألرض الزراعية –الزواج المبكر –انخفاض مستوى المعيشة(  

2 ُعقدت اتفاقية العريش بين الدولة العثمانية والقائد ......................... 

)نلسون ـ كليبر ـ مينو ـ نابليون(   

3 إحدى الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية هي صناعة ......................... 

)اآلالت ـ السيارات ـ السجاد اليدوي  ـ األجهزة الكهربائية(   

أمامك خريطة صماء لمصر، الحظها ثم أجب: السؤال الرابع

1 إحدى المحافظات الحضرية .........................

2 يتم ممارسة نشاط صيد األسماك في المنطقة رقم .........................  

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- ماذا كان يحدث إذا: تم تحطيم األسطول اإلنجليزي في موقعة أبي قير البحرية؟
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١ إجابة االختبار

السؤال األول:

2 بورسعيد.  1 طولون. 
السؤال الثاني:

2 خطأ.  1 صواب. 
السؤال الثالث:

3 القمح. 2 بوالق.  1 كثرة اإلنجاب. 
السؤال الرابع:

2 األحمر. 1 الدلتا. 
السؤال الخامس:

-  إلغاء ديوان القاهرة وإنشاء ديوان آخر يضم كل الطوائف والعناصر غير المصرية المقيمة بمصر، فرض الغرامات 

المالية على التجار والعلماء، وشرع الفرنسيون في تحصين القاهرة.

2 إجابة االختبار

السؤال األول:

2 الموارد الطبيعية.  1 مينو. 
السؤال الثاني:

3 صواب. 2 صواب.   1 خطأ. 
السؤال الثالث:

2 احتالل. 1 التنقيط.  
السؤال الرابع:

2 قارون. 1 وادي النيل. 
السؤال الخامس:

-  النتائج العلمية: تشمل اكتشاف حجر رشيد وتأليف كتاب وصف مصر ودراسة مشروع توصيل البحرين األحمر 

والمتوسط، وإنشاء المجمع العلمي المصري كمقر إلجراء األبحاث العلمية. 

النتائج الحربية: فشلت الحملة الفرنسية في تحقيق أهدافها الحربية، وأضعفت الحملة قوة ونفوذ المماليك. 
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إجابات نماذج االختبارات 

3 إجابة االختبار

السؤال األول:

3 كليبر.  2 البطالة.   1 الهند. 

السؤال الثاني:

2 خطأ.  1 صواب.  

السؤال الثالث:

2 القطن. 1 اكتشاف حجر رشيد. 

السؤال الرابع:

2 الدلتا. 1 اإلسكندرية. 

السؤال الخامس:

- لزيادة اإلنتاج السمكي. 

4 إجابة االختبار

السؤال األول:

2 اإلسكندرية .    1 الفيوم. 

السؤال الثاني:

3 خطأ. 2 خطأ.   1 صواب.  

السؤال الثالث:

2 البطالة. 1 تأديب المماليك. 

السؤال الرابع:

2 السواقي. 1 القاهرة. 

السؤال الخامس:

- بسبب بناء السد العالي تم تهجير سكان النوبة حيث غمرت مياه بحيرة ناصر قراهم وأراضيهم الزراعية.
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5 إجابة االختبار

السؤال األول:

2 السد العالي.  1 إمبابة. 
السؤال الثاني:

2 خطأ.  1 صواب. 
السؤال الثالث:

3 السجاد اليدوي. 2 كليبر.  1 الزواج المبكر. 
السؤال الرابع:

.)3( 2 1 السويس. 
السؤال الخامس:

-  لظلت الصلة موجودة بين فرنسا والجيش الفرنسي الموجود بمصر، والرتفعت الروح المعنوية للفرنسيين، ولما احتاج 

الفرنسيون االعتماد على موارد مصر وحدها لسد احتياجاتهم.
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( 2006( مليون نسمة   عام )  72.8عدد السكان يف مصر  )  عدد السكان

(رم سكان البيئة الزراعية املروية ) الريف  الريف

 الفيوم (  –الوادى  –يتواجد سكان الريف  فى ثالث مناطق ورى   ) الدلتا

    مليون نسمة ( 41) اكثر من  نسبة السكان

( عواصم احملافظات احملافظات احلضرية و)  رم سكان املدن  الحضر

 السويس ( –بورسعيد  –اإلسكندرية  –مثل ) القاررة

 ( 31نسبه السكان ) مليون نسمة

يرتكز السكان يف املناطق القريبة من  يتركز السكان

  ( جمرى نهر النيل)*(  فرعى دمياط ورشيد )

املناطق املمتدة حنو الصحراءيقل السكان يف   يقل السكان

بسبب قلة جودة الرتبة

الدلتا من مناطق الرتكز السكاني الخصائص

يوجد يف حمافظات الدلتا من سكان البيئة الزراعية  اكرب عدد

 (العمراني) بسبب الزحف يف الدلتا    الزراعية  األرضتراجع مساحة  مساحة األرض

   (  على األرض الزراعية املباني  بناء)

اقل عدد سكان من الدلتا  الخصائص

الزراعية األرضضيق  السبب

الدرس الثاني )  سكان البيئة الزراعية (

توزيع السكان في البيئة الزراعيةمناطق 

الوجه البحري ) الدلتا (

( –الوجه القبلي  ) وادى النيل  منخفض الفيوم

مناطق تركز السكان في البيئة الزراعية
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مرتفع عن حمافظات احلضر الطبيعية يف البيئة الزراعية معدل الزيادة السكانية معدل الزيادة

* تعدد الزوجاتاإلجنابكثرة  السبب * الزواج املبكر      

زيادة معدل الزيادة الطبيعية للسكان يف البيئة الزراعية النتيجة

عدد السكان يصبح اكثر من املوارد (      اكل اقتصادية كبريةيؤدى إىل إثار سلبية ومش (

اإليجابية العادات

التعاون فيما بينهم

احرتام الكبري

التزاور بني الناس بعضهم لبعض

 عدم بيع أو البناء عليها (     الزراعية باألراضيالتمسك (

السلبية العادات

 إلناثاتفضيل الذكور على

 الزراعة أعماليف  األطفالاستخدام

 الذكور األطفالاحلرص على اجناب اكرب عدد من

 (  املرأةيؤثر على صحة  )     لإلناثالزواج املبكر

  القراءة والكتابة فال يعرما األميةتعريف 

( 100× دد السكان مجلة ع÷ القراءة والكتابة  ف= ) عدد ما ال يعر  األميةنسبه قياس نسبه األمية 

( من سكان الريف  %50تصل إىل )    يف الريف بني السكان األميةارتفاع نسبة األمية

قامت الدولة جبهود يف حتسني احلالة االجتماعية يف الريف عن طريقجهود الدول 

  يف الريف  (انتشار التعليم  زيادة عدد املدارس يف الريف    ) أدى إىل 

خصائص سكان البيئة الزراعية

الخصائص االجتماعية

الخصائص التعليمية

معدل زيادة عدد السكان

الزيادة الطبيعية للسكان في البيئة الزراعية
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الخصائص
اخنفاض مستوى دخل الفرد

اخنفاض مستوى املعيشة

انتشار البطالة

) مثل البطالة (   بسبب املشكالت االقتصادية يف البيئة الزراعية أسباب الهجرة

قيام الشباب ) خاصة الذكور ( إىل اهلارة إىل داخل الدولة أو إىل خارج الدولة

نتائج الهجرة
الداخلية

 من الريف إلى المدن ليةنتائج الهجرة الداخ
زيادة أعداد سكان املدن

يف املدن ظهور العشوائيات واملساكن العشوائية

ارتفاع نسبة الذكور يف املدن

تناقص نسبه العاملني بالنشاط الزراعي

رو انتقال الفرد داخل الدولة من حمافظة إىل أخرى لفرتة زمنية  طويلةالداخلية الهجرة

رو انتقال الفرد من دولة إىل دولة أخرى لفرتة زمنية  طويلةةالهجرة الخارجي

رم األفراد يف سن العمل وال يعملونالبطالة

ري مناطق مت بنائها بدون ختطيط وبدون  علم الدولة عن طريق وضع اليدالعشوائيات

تكون  عادة  حول اطراف املدن

الخصائص االقتصادية

الهجرة

تعريفات
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جهود الدولة لحل المشكلةالمشكلة
توفري فرص عمل لشباب اخلرجني بطالةال

تقديم مشاريع تنمية متوسطة وصغرية للشباب

للمزارعنياجلمعيات الزراعية لتقديم قروض  إنشاء

 (  والبذور وشراء  باألمسدةمد املزارعني دعم الفالحني)  إنتاجهم

املدارس يف الريف أعداداالرتمام بزيادة  األمية

مراكز لتعليم الكبار إنشاء

مشكالت صحية
انتشار األمراض

أدى إلى انتشار األمراض فى البيئة الزراعية استخدام مياه الترع والمصارف الملوثة
: قامت الدولة بالجهود في حلها عن طريق
مراكز صحية  ) مستوصفات ( إقامة

 واملياه النقيةمد الريف بالكهرباء

 الصحياالرتمام بالصرف

: بناء السد العالي غمرت مياه بحيرة ناصر أراضي سكان النوبة فقامت الدولة باآلتيبعد تهجير سكان النوبة 

قرية وادى العرب ( -مسبل   أبوقرية   –) قرية ابريم  البديلة بعض القرى السكنية إنشاء

مناطق صناعية صغرية لتشغيل الشباب إنشاء

بعض مشكالت البيئة الزراعية وجهود الدولة لحلها
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نسان للموارد املتاحةرو استخدام اإل تعريف النشاط االقتصادي

 ملبس ( -مشرب   –حتى يتمكن من سد احتياجاته من ) مأكل

السياحة  –صناعة حرفية  –صيد األمساك  –الزراعة  أنواع النشاط االقتصادي

النشاط تعريف 
الزراعي

 ( احملاصيل الزراعية  إلنتاج )   األرضزراعة رو

 تربية الدواجن    -   تربية احليوان

يعمل بالنشاط الزراعي معظم سكان البيئة الزراعية  الزراعيالنشاط 

 بسبب توافر عوامل كثرية

عوامل قيام النشاط 
الزراعي

 الرتبة الفيضية اخلصبةوجود

( شبكة الرتع    -رشيد (      –) دمياط فرعيه  –) نهر النيل    املياهفر موارد اتو

فر وسائل النقل اتو

األمثلةمحاصيلاهم ال
الذرة    – األرز  -القمح   الحبوب الغذائية

) حماصيل منتاة للسكر (  بنار السكر -قصب السكر   المحاصيل السكرية

الكتان –القطن  المنسوجات

الليمون ( –) املاجنو  الفاكهة أشاار –الفول  –العدس  أخرىمحاصيل 

لحيوان (ل غذاء)  يستخدم  الربسيم

 األغنام – األبقار –اجلاموس  هم الحيواناتا

(  احلظائر  –احلقول  تربى يف  )  التربية

اجللود  ( – األلبان -سد حاجة السكان من   )  اللحوم   األهمية

) الدرس الثالث  )األنشطة االقتصادية في البيئة الزراعية

يوانالنشاط  الزراعي وتربية الح

اهم المحاصيل الزراعية

تربية الحيوان
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المصايد
 فرعيه ) دمياط ورشيد ( –مصايد نهر النيل

(  حبريه قارون بالفيوم)  مثل    الرتع  – البحريات

من األمساك ( اإلنتاجلزيادة  )      املزارع السمكية إنشاء

الصيد الغري قانونى مثل ) وضع مواد سامة لصيد االمساك بسهولة  ملحوظة

رذه األمساك تكون ملوثة وسامة

يؤدى ذلك إىل إصابة اإلنسان بعد تناوهلا بأمراض خطرية

الزراعية يف البيئة  تنوع املوارد الطبيعية  التنوع

أدى ذلك إىل تنوع الصناعات احلرفية النتيجة

*     اليدويالسااد  الصناعات أنواع   األثاث*    الفخار   

) صناعات غذائية  )  حفظ وتعليب التمور

اآلثارالسياحية األماكن
السواقي*  عني السيليني   * حبرية قارون   الفيوممحافظة  

حضارة ) تل بسطه (آثار الشرقيةمحافظة   

(  الزخارف –املشغوالت  – األثاث – املبانيأشكال الرتاث النوبي  )  النوبة

األماكنالبيئة الزراعية تعترب منطقة جذب سياحي يف بعض ملحوظة

صيد األسماك

الصناعات الحرفية

النشاط السياحي
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األسبابوالحل المشكلة
 األرضتناقص 

الزراعية
 ( الزراعية األرضعلى  املباني إقامة ) العمرانيالتوسع

 األمحرجتريف الرتبة لصناعة الطوب

سن القوانني اليت جترم جتريف الرتبة جهود الدولة

تشايع املزارعني على التوسع األفقي والرأسي لألراضي الزراعية

(   الري مياهيف استخدام  اإلسراف)  و   الدائم الرينظام  الزائد الزراعيالصرف 

 الزراعية ( تدرور الرتبة )   إىلذلك يؤدى

الري بالتنقيط ( –إدخال نظم ري حديثة ) الري بالرش  جهود الدولة

إنشاء املصارف احلديثة

اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيماوية واملبيدات احلشرية التلوث البيئي

راعيةيؤدى إىل تلوث الرتبة الز

تشايع املزارعني الستخدام األمسدة العضوية بدل من األمسدة الكيماويةجهود الدولة

للموارد الطبيعية بها ئالمشكالت في البيئة الزراعية سببها االستخدام السيملحوظة

واألرض الزراعية قناة يتم حفررا عند منسوب اقل من منسوب الرتع صرفمال

 الرتبةعن حاجة الزائدة  املياهتعمل على صرف

إزالة الطبقة السطحية من تربة األرض الزراعية  تجريف التربة

يؤدى إىل تدرور الرتبة

المشكالت المرتبطة باستخدام موارد البيئة الزراعية

تعريفات
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اد محلة عسكرية  إىل مصرقامت فرنسا بإعد اتجاه الحملة

( نابليون بونابرت )   قائد احلملة  مل يعلم اجتاه الرحلة غري

كبريا  اعتربت احلكومة الفرنسية امر احلملة الفرنسية سرا

حتى ال يتسرب اخلرب إىل اإلجنليز الذين كانوا يراقبون البحر املتوسط السبب

فرنسياخلوف من مهامجة األسطول اإلجنليزي األسطول ال

( المعلنةاألسباب  ( األسباب الحقيقية) الغير حقيقية ) الغير معلنة
تأديب املماليك وحتطيم نفوذهم وقوتهم

املماليك ظلمالتجار الفرنسيني من  محاية

إنشاء حكومة مصرية خالصة للمصريني

: تهديد مصاحل  إجنلرتا فى الشرق عن طريق

 (اهلند عمراتها يف ومست اقطع الطريق بني وإجنلرت  )

أنشاء مستعمرة فرنسية تكون قاعدتها مصر

 تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها

للحملة التجهيز
زودت احلملة بكافة األدوات واملعدات واألسلحة احلربية

) ضمت احلملة العلماء يف خمتلف اجملاالت ) الفنون والعلوم

رين والرسامنيضمت احلملة جمموعة من الكتاب واملصو

 فرنسا سراجنوب (     1798 ميناء طولون)   من احلملة الفرنسية  أحبرت  التحرك

على جزيرة مالطة احلملة  استولت

( لتضليل األسطول اإلجنليزي  .    كريت احلملة الفرنسية  إىل جزيرة )   وصلت التضليل

1798يوليو  (    اإلسكندرية )  وصلت احلملة إىل مدنية.

( الحملة الفرنسية على مصرالوحدة الثانية  )    
م ( 1801 – 1798الدرس األول ) دخول الحملة  الفرنسية مصر ) 

أسباب الحملة الفرنسية على مصر

اإلعداد للحملة

التجهيز للحملة

خط سير الحملة
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المقاومة في 
اإلسكندرية

 اإلسكندرية( حاكم  حممد كريم )  بقيادة الفرنسية احلملة اإلسكندريةقاوم اهل

فشل ) حممد كريم ( فى التصدى للحملة الفرنسية

 ( بداية االحتالل الفرنسي يف مصر تكاناإلسكندرية  ) احلملة الفرنسية  احتالل

رنسية املماليك يف معركتنيواجهت احلملة الف المعارك

 معركة امبابة –معركة شرباخيت

(  فرار املماليك إىل الصعيد)    هزمية املماليك  النتيجة

 دخول الفرنسيني مصر

( 1799 – 1798قائد احلملة الفرنسية يف مصر  )  نابليون

 نسياألسطول الفر     - نلسون (   بقيادةاألسطول اإلجنليزي ) األطراف

األحداث
) هزمية األسطول الفرنسي )تدمري اجلزء األكرب من األسطول الفرنسي

 )  مقتل قائد األسطول الفرنسي   )   قام كليرب بإبالغ نابليون باهلزمية

نتائج الموقعة
.انقطاع الصلة بني اجليش الفرنسي املوجود يف مصر و بني فرنسا

سد احتياجهم. اعتماد الفرنسيني على موارد مصر يف

.إضعاف قوة الفرنسيني  و إضعاف  الروح املعنوية للجنود

هو جتهيز اجليش وتوجيهه إىل أهداف عسكرية الحملة

) بالقوة ( هو استيالء دولة على بلد اخر قهرًا االحتالل

) يعيش فيه ( أو يستغله اقتصاديا أو عسكريا  يتوطنه هو إقليم حيكمه اجنيب المستعمرة

المعارك الحربية بين فرنسا والمماليك

تعريفات

مقاومة المصريين

1798موقعة أبو قير البحرية أغسطس 
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كشف االحتالل الفرنسي عن أطماعه احلقيقة باحتالله ملصر أطماع االحتالل

منو وتعاظم الشعور الوطين ضد االحتالل الفرنسي  النتيجة

بثورات ضد االحتالل الفرنسي املصريالشعب  قام

الثورة أسباب
الفرنسي لسطواألبعد حتطم  املصريعلى الشعب  الضرائب الباهظة الفرنسيني فرض 

  ) للحصول على التمويل الالزم للحملة (
األموالحبثا عن  واحملال  تفتيش بيوت املصريني .

 واملساجد احلارات أبوابهدم

مقرا لقيادة الثورةالشريف  (    األزهر )    كان مركز الثورة

الثورة أحداث

سخط األهالي ) املصريني ( على الفرنسيني

الشدة والعنف مع الثوار  ) نابليون ( استخدم 

 (  حرمة ومكانه األزهر ة بسببإساءكان هذا الموقف )   خبيوهلم األزهردخل الفرنسيني
 منهم . 6القبض على زعماء الثورة ) مشايخ األزهر  (  وقام بإعدام

استثناء الشيخ السادات من اإلعدام الن نابليون :

 (  خشى نابليون رد فعل املصريني)  املصريني  مكانة الشيخ السادات لدى نابليون  ادرك

نتائج الثورة
 الغاء ديوان القاهرة

املقيمة مبصر) األجانب ( إنشاء ديوان اخر ضم مجيع الطوائف الغري مصرية

 على التجار والعلماءاملالية  فرض الغرامات .

عمل الفرنسيني على حتصني القاهرة 

لألوضاع (التغيير الجذري  )  املة تهدف إلىحركة شعبية ش هي مفهوم الثورة
   ( االجتماعية يف اجملتمع –االقتصادية  –السياسية  )

( الدرس الثاني ) أحوال مصر تحت االحتالل الفرنسي

( 1798األولي ) أكتوبر   ثورة القاهرة
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الحملة أسباب
 : بعد موقعة أبو قير البحرية وتحطيم األسطول الفرنسي 
(  مشرتكة لطرد الفرنسيني من مصرمحلة  إعداد)    ضد فرنسا(   إجنلرتامع  األتراك )  حتالف

إىل الشام ) خطة هجومية (بقيادته واالجتاه  مت إعداد جيش  وقف نابليونم

النتائج
 : فشل حملة  نابليون في فتح عكا بسبب
اهل عكا يف الدفاع عنها بسالة*   قوة أسوار عكا

خسر نابليون أعداد كبرية من اجلنود بسبب تفشى مرض الطاعون بينهم

اجليش العثمانى- نابليون (  بقيادة) القوات الفرنسية   األطراف

عند عودة نابليون من الشام دارت املعركة

* مت اسر قائد العثمانيني        هزمية القوات العثمانية النتائج

) ب رحيل نابليون عد موقعة أبو قري الربية (رحيل نابليون سرا إىل فرنسا 

( 1800 – 1799)   قام نابليون بتعيني )  كليرب  (  قائد للحملة الفرنسية يف مصر

 الدولة العثمانية - ) الفرنسيني (  كليرب  األطراف

على نفقة الدولة العثمانيةومعداتهم  بأسلحتهمخروج احلملة الفرنسية  بنود االتفاق

رحبت الدولة العثمانية وتقدمت القوات العثمانية حنو القاهرة

رفضت احلكومة الربيطانية االتفاقية موقف إنجلترا

 كأسرى حرب اجلنود الفرنسينيخروج  إجنلرتامطالبة

فشل االتفاقية  النتائج

الشام مرة اخرى إىل وأعادها وهزمهم هاجم كليرب القوات العثمانية .

1799الحملة الفرنسية على الشام  مارس 

( 1799 يوليومعركة أبو قير البرية  ) 

1800العريش  اتفاقية ) معاهدة (

( 1800 – 1799) كليبر قائد للحملة الفرنسيةولية ت
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ضد القوات الفرنسية–(  عمر مكرم     )  الشعب بزعامة األطراف

حي بوالق  مركز الثورة

اإلجراءات العقابية اليت اختذها كليرب ضد اهل القاهرة األسباب

األحداث
 الفرنسييوجد بها خمازن متوين اجليش  بوالقكانت

ى ما فيها وقتلوا احلامية الفرنسيةحطم الثوار املخازن واستولوا عل .

عجز كليرب عن إمخاد الثورة واستمرت  اكثر من شهر موقف كليبر

جلأ كليرب إىل استخدام القوة فقام بقتل بعض الثوار وتدمري حي بوالق باملدفعية

منع كليرب الغذاء عن اهل القاهرة

النتائج

واإلتاوات الباهظة الضرائب  كليرب  فرض .

درة األموال واملمتلكاتمصا

 الفرنسيني ( ( و  كليرب) زيادة سخط الشعب على (

بعد هدوء األوضاع يف مصر  اإلصالحات

بدأ كليرب يف إجراء بعض اإلصالحات لكى يلبى احتياج اجليش الفرنسي

إنشاء حصون يف القاهرة واإلسكندرية

 1800( عام   زهر    بقتل كليرب قام سليمان احللبى ) شاب سوري  يدرس األ مقتل كليبر

(  1801 – 1800)   توىل قيادة احلملة الفرنسية يف مصر مينو

كان اقدم ضباط احلملة الفرنسية

1800رة الثانية مارس ثورة القاه

مقتل كليبر
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احلملة الفرنسية ألنه كان اقدم الضباط  قيادة (  مينو ) توىل نهاية الحملة 

 ايقن مينو استحالة جناح احلملة الفرنسية يف مصر لعدة أسباب وهى:

قاعدة إلمرباطورية فرنسية يف الشرق ( عدم حتقيق هدف احلملة الفرنسية وهو  ) جعل مصر  األسباب

 تعدد ثورات املصريني

مقاومة العثمانيني واملماليك احلملة

تفوق إجنلرتا البحري وحصار الشواطئ املصرية

( ممثل اجليش اإلجنليزي -مينو   )  االتفاقية كانت بني اتفاقية الجالء

 ( 1801) سبتمرب  فى  السفن اإلجنليزيةخروج الفرنسيني من مصر بكامل عدتهم على

النتائج
الحربية

جعل مصر قاعدة إمرباطورية فرنسية يف الشرق احلملة الفرنسية مل تستطيع

مل تتمكن فرنسا من قطع الطريق بني إجنلرتا واكرب مستعمراتها يف اهلند

قوة ونفوذ املماليك احلملة الفرنسية أضعفت

النتائج
السياسية

إجنلرتاوخاصة  مصر املتميز موقع أهمية إىلالعامل  أنظارتت فرنسا لف .

انعزال مصر عن التطور الذى حدث فى العامل  (     أظهرت مدى عزلة اجملتمع املصري عن العامل (

القيام بالثورات ضد االحتالل (إيقاظ الوعى القومي لدى املصريني (

العلميةالنتائج 
والثقافية

( فك رموز  الكتابة املصرية القدمية ) أدى إىل  اكتشاف حجر رشيد

 تأليف كتاب وصف مصر

 املتوسطبالبحر  األمحرالبحر  دراسة مشروع توصيل

) إنشاء اجملمع العلمي املصري ) مقر إجراء األحباث العلمية

الحربية األهداففشلت الحملة الفرنسية في تحقيق  ملحوظة
النتائج العلمية هيالفرنسية  اهم نتائج الحملة (  )

1801 لمصر  عام  نهاية االحتالل الفرنسي 

نتائج الحملة الفرنسية على مصر

( 1801)  قائد للحملة الفرنسية ينومولية ت
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 الترم االول 

 
                   

 اكمل العبارات األتیة: -: ۱س

 تتنوع االنشطة االقتصادیة فى البیئة الزراعیة بسبب..............  -۱

 ن المحاصیل المنتجة للسكر...............و.................. م -۲

 من المناطق االثریة ............و.............بالفیوم واثار............. بالشرقیة  -۳

 بم تفسر ؟  -: ۲س
 ؟ الزراعیة يراضتناقص األ -۱

.................................................................... ............... 

 ؟ البیئة الزراعیة يف  يوجود مشكالت صرف زراع -۲

 ................................................................................... 

 ): ) أو (: ضع عالمة (  ۳س
 )    (                                          صیل الحبوب القمح واألرز والكتانمن محا  -۱

 (          )                                                   تنتشر صناعة السجاد الیدوى فى البیئة الزراعیة  -۲

 (         )  من المحاصیل الزراعیة ، محاصیل الحبوب كالقمح واألرز ومحاصیل المنسوجات كالقطن -۳

 (          )                                  یوجد آثار حضارة تل بسطھ فى الفیوم -٤

 )  (                               تتنوع المحاصیل الزراعیة فى مصر  -٥

 (          )             یؤدى تجریف التربة الى زیادة خصوباتھا.  -٦

 : اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس : ٤س
 من محاصیل المنسوجات فى مصر .......... .  -۱

 )  الكتان –البنجر  -الصوف  -الحریر  (                                                                                 

 یزرع محصول .......... كغذاء للحیوان. -۲

 )  قطنال  –العدس  -البرسیم  -األرز  (                                                                         

 من الصناعات الحرفیة فى البیئة الزراعیة ........  -۳

 )  األجھزة الكھربائیة -السجاد  -اآلالت  -الحدید والصلب  (                                                    

 توجد المعالم السیاحیة مثل عین السیلین وبحیرة قارون فى .......  -٤

 ) القلیوبیة   –القاھرة  -المنوفیة  -الفیوم   (                                                                

 طة االقتصادیة في البیئة الزراعیةنشاال



 الصف السادس االبتدائي ٤  
 

 الترم االول 

 للحصول على اللحوم واأللبان یقوم السكان بـ...............  -٥

 ) إنتاج المعادن -تربیة الحیوانات  -صید األسماك   -زراعة األرض  (                                         

 ا یحدث إذا ؟ : ماذ ٥س
 اویة ؟              میتم استخدام األسمدة العضویة كبدیل لألسمدة الك -۱

................................................................................................ ................ 

     تم استخدام نظم الري الحدیثة كالري بالرش أو التنقیط ؟      -۲

................................................................................................ ................ 

 استمر تجریف التربة ؟    -۳

................................................................................................ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 الصف السادس االبتدائي ٥  
 

 الترم االول 

 
 

 
  أكمل العبارات اآلتیة : : ولل األالسؤا

 تكتمت فرنسا خبر الحملة الفرنسیة خوفًا من .......... -۱

   ..........  عند الممالیك ن ووحدثت أول مواجھة بین الفرنسیی .........ل الفرنسي لمصر عام .بدأ االحتال  -۲

 ابحرت الحملة من میناء ............... سراً  -۳

 أول من تزعم المقاومة ضد الحملة الفرنسیة ، كان السید ....................  -٤

 ة القاھرة .. دخل الفرنسیون مدینبعد معركة ............. -٥

 :  اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :ي السؤال الثان

  من میناء ..........   اً خرجت الحملة الفرنسیة سر -۱

 ) طولون –باریس  -لیون  -مارسیلیا  (                                                                             

 ..........    يفرنسیة قطع الطریق بین إنجلترا ومستعمراتھا فكان من أھداف الحملة ال  -۲

 ) مصر -الخلیج  -الیمن  -الھند   (                                                                                   

 ي.........  تدمیر األسطول الفرنساستطاع األسطول اإلنجلیزى بقیادة . -۳

 ) نلسون -دیزیھ  -نابلیون  -ر ب( كلی                                                                                

 تحطم األسطول الفرنسى فى موقعة ..........  البحریة.  -٤

 الصالحیة )  -إمبابة  -أبى قیر  -( شبراخیت                                                                        

 السؤال الثالث : بم تفسر ؟
 مجيء الحملة الفرنسیة إلى مصر؟  -۱

.............................................................. ..................................................................

 .......................................................... ......................................................................

................................................................................................. ...............................

 لى جزیرة كریت ؟ إمن میناء طولون   الفرنسیة  بحار الحملةإ -۲

. ............................................................................................................................. ..

................................................................................................. ............................... 

 الفرنسیة مصردخول الحملة 

 



 الصف السادس االبتدائي ٦  
 

 الترم االول 

 : مع تصویب الخطأ  )(أوعالمة  ) √( ضع عالمة  : السؤال الرابع

 ) (        الشرق أحد األھداف المعلنة للحملة الفرنسیة يكان تھدید مصالح إنجلترا ف -۱

 )    (                    احتالل اإلسكندریة دون مقاومة ينجح الفرنسیون ف -۲

 :  ت اآلتیةكتب المفھوم المناسب للعباراأ:  السؤال الخامس

 )                 (      تجھیز الجیش وتوجیھھ ألھداف حربیة -۱

 )                (                  استیالء دولة على بلد آخر قھًرا  -۲

ً تصادیإقلیم أو منطقة یحكمھا أجنبى ویستغلھا اق -۳  )                (        اً أو عسكری ا

 )                    (         سًرا میناء أبحرت منھ الحملة الفرنسیة  -٤

 )               (    على ید اإلنجلیز يمعركة تم فیھا تدمیر األسطول الفرنس -٥

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الصف السادس االبتدائي ۷  
 

 الترم االول 

 

 

 

 : كمل العبارت االتیةأ : السؤال األول

  بعد مقتل كلیبر تولى .............. قیادة الحملة -۱

 ودخـل القـاھرة   نابلیون علي اإلسكندریة بعد مقاومـة أھلھـا بزعامـة ...........  ىاستول  -۲ 

 الیك في موقعة ...........بعد ھزیمة المم     

 اتفاقیة العریش رفضت الحكومة .............. -۳

 .................... من النتائج العلمیة للحملة الفرنسیة علي مصر ............. و -٤

 مر نابلیون جنوده دخول .................. بخیولھم أ -٦

ً أ ي :الثانالسؤال   ً  كتب حدثا  :  من السنوات االتیة مام كل سنةأ  تاریخیا

 ....................................................................................  : م۱۷۹۸كتوبر * أ

 .................................................................................... : م ۱۷۹۹فبرایر * 

 ..................................................................... ...............: م ۱۸۰۰ینایر * 

 .................................................................................... : م ۱۸۰۰مارس * 

 .............. ...................................................................... : م ۱۸۰۰و یونی* 

 .................................................................................... :  م ۱۸۰۱رسبتمب * 

 ؟  : بم تفسر السؤال الثالث
 ؟ خروج نابلیون بحملة على بالد الشام -۱

.................................................................................... .............................

........................................................................................................ ......... 

 

 أحوال مصر تحت االحتالل الفرنسي 

 



 الصف السادس االبتدائي ۸  
 

 الترم االول 

 فشل إتفاقیة العریش ؟ -۲

 .................................................................................... .............................

........................................................................................................ ......... 

 :صحابھا ألى إتیة  عمال اآلنسب األإ:  رابعالسؤال ال

 (                           )        ھ، لم یستطع نابلیون إعدام األولىأحد زعماء ثورة القاھرة  -۱

 (                           )    لى فرنساإمصر بعد سفره  ينائب نابلیون، تركھ قائدًا للحملة ف  -۲

 )              (                                           ة القاھرة الثانیةقائد ثور -۳

 )              (                                         مصر  ير كقائد للحملة الفرنسیة فبخلف كلی  -٤

 :  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین خامسالسؤال ال
 أمر نابلیون بإعدام زعماء ثورة القاھرة األولى عدا .......... .  -۱

 ) الشیخ السادات  -الشیخ الشرقاوى  -محمد كریم  -عمر مكرم  (                                   

 م ۱۷۹۹دارت موقعة .......... البریة بین نابلیون والعثمانیین عام  -۲

 ) شبراخیت  -الرحمانیة  -قیر  يأب -إمبابة  (                                                            

 عقد كلیبر اتفاقیة العریش مع ..........   -۳

 )  األتراك  -المصریین  -اإلنجلیز   -الممالیك  (                                                  

 اندلعت شرارة ثورة القاھرة الثانیة من ..........   -٤

 )  العباسیة –عابدین   -بوالق  -األزھر  (                                                                 

 مصر بعد مقتل كلیبر ينسیة فتولى .......... قیادة الحملة الفر -٥

 ) شامبلیون -دیزیھ  -نلسون  -مینو  (                                                             

 لى موقع مصر وخاصة ............... إوربیة نظار الدول األأ لفتت الحملة الفرنسیة  -٦

 )  مریكاأ -لمانیاأ -نجلترا إ -( روسیا                                                            
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